
מועמדות שאלון
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון את

להמ הממוניין אחר אדם כל .וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתאימה מועמדת, על ליץ
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 :שיער יצבע
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:איזה) (לצייןספורט

:לימודים שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

 חברה הנה או היתה המועמדת תאם
 אירגון קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער,

אחרו אגוד כל או אמנותית להקה ספורט,

ומתי: איזה פ:רט

הובבויות:

 המועמדת, על חל אינו הפריטים אחד אם
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 עד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

 המטולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומר בצירוף

ולציין תל־אביב, ,136 ת.ד. הזה,
.״1959 המיס ״מלכת המעטפה על

כאן. המועמדת תמונת את להדביק נא

ראשונה מועמדות סיורה

-

-
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 חיפה תושבתטטולוביצקי ציפורה
ש 20 בת

 ספרות שפות, באוניברסיטה תלמד בצה״ל, שרותה את סיימה
ים. ואוהבת מנוסה שחיינית היא הג׳ינג׳ית ציפורה והיסטוריה•

״מל לתואר הראשונות המועמדות שלוש הן אלה
 עצמך את רואה את האם ".1959 המים כת

 את מלאי - כן אם כהן? להתחרות מסוגלת
 אחד על-ידי הצטלמי (או תמונה ושלהי השאלון

 תזכה שעברה, בשנה כמו התחרות). מצלמי
 כארצות רצון*טוכ של לסיור הפעם, גם המלכה

 ואלילי הציבור ראשי על-ידי תתרבל התיכון, הים
 שתי עם יחד - תיבחר היא האירופיים. הקולנוע

 בהצבעה - האזוריות ונסיכות-המים פגניותיה
 בנשף־ נוכח שיהיה האלפים, קהל של כללית

יהו ,1958 של הישראלית מלבת-המים הבחירה.
 בחמש העתונות לחביבת הפכה מזרחי, דית

ת, תמונותיה את שפירסמו ארצות,  בהתלהבו
 השוכנת חדשה אומה של לחן־הנעורים כדוגמה

תך? השנה, זאת, תהיה אולי חוף־ימים. על מונ ת
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 מתל■ צבריתזבצקי מלכה
שחו־ אביב,

 מ׳), 1.65( תמירה ,17 בת וחומת־עין, רת־שער
 בבית־ספר פקידות לומדת מכבי, חברת לשעבר
 למדה בלפור, היסודי בית־הספר בוגרת אלפא.

 אף מחמיצה אינה אורט. המקצועי בבית־הספר
 משחקי־כדורגל, בעיקר אחת, תחרות־ספורט לא

 לחובבו־ נוסף בן־זוגה. בלווית מבקרת היא בהט
אופנה. לציור בעיקר מתמסרת היא אלה יות

״T ££ צימבס מ«רה
חו עיניים ובעלת בלונדית תיכון, תלמידת ,18

 עברית, יודעת נלהבת. שחיינית גדולות, מות
איטלקית. מעט ואף גרמנית אנגלית, צרפתית,


